
Správa o činnosti Obecnej školskej rady v Žiline za rok 2020 
 

 

Obecná školská rada (ďalej OŠR) v Žiline je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 

kontroly, presadzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení z pohľadu školskej 

problematiky. 

 

V kalendárnom roku 2020 sa OŠR stretla: 

- 14. 05. 2020 

 

V roku 2020 OŠR pracovala v zložení: 

Mgr. Jozef Englárt     (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda) 

Mgr. Ján Kotman, podpredseda OŠR  (ZŠ Jarná) 

Mgr. Veronika Lovíšková     (MŠ Limbová) 

PaedDr. Beáta Vörösová, predsedníčka OŠR  (ZUŠ L. Árvaya) 

Mgr. Dagmar Trubačová    (ZŠ Martinská) 

Doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. (MŠ Nám. J. Borodáča 6) 

Jozef Seleš      (ZŠ s MŠ Školská) 

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.   (ZŠ Karpatská) 

Ing. Matej Valentovič    (ZUŠ L. Árvaya) 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

PaedDr. Milena Demková 

 

V zmysle platného Štatútu OŠR, čl. 9 Povinnosti predsedu Obecnej školskej rady 

v Žiline, zriaďovateľ OŠR, Mesto Žilina, požiadal o zvolanie OŠR jedenkrát. Predsedníčka na 

základe požiadavky zvolala zasadnutie OŠR na 14. 05. 2020 (viď „Zápisnica zo zasadnutia 

OŠR zo dňa 14. 05. 2020“). Ďalšie podnety na zvolanie OŠR, ani zo strany členov, neboli.  

 Školy a školské zariadenia počas celého roka prijímali pre nich nové náročné 

rozhodnutia vyplývajúce zo stavu krajiny postihnutej pandémiou. Počas vyhlásenia 

výnimočného a núdzového stavu a s tým spojeným prerušením, či zabezpečením nevyhnutnej 

prevádzky škôl a školských zariadení boli zriaďovatelia škôl, vedúci zamestnanci škôl, 

pedagógovia, rodičia i žiaci vystavení každodennému psychickému vypätiu spojenému nielen 

s novou – dištančnou formou vzdelávania, ale hlavne s tým, ako chrániť svoje zdravie 

i zdravie ostatných, ako sa vyrovnať s novými životnými situáciami ap.. Od 16. 03. 2020 bolo 

prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach až do 08. 06. 2020. Otvorenie škôl 

v septembri 2020 prinieslo nádej, že sa školské a spoločenské prostredie pomaly dostane do 

bežného chodu. Ďalšie zatvorenie škôl nastalo 26. 10. 2020. 

Z mnohých škôl sa stali testovacie centrá na ochorenie COVID – 19. V správach 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl a školských 

zariadení sú pomenované skutočnosti, ktoré školstvu pandémia priniesla i vzala.  

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým zriaďovateľovi, zastúpenému primátorom 

mesta Mgr. Petrovi Fiabáne, vedúcej odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja Mgr. Ingrid Dolníkovej a vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Milene 

Demkovej za hodiny strávené komunikáciou s riaditeľmi, za pomoc, záujem a ústretovosť pri 

riešení všetkých problémov, ktoré školstvu rok 2020 priniesol.  

 

V Žiline dňa 07. 04. 2021 

Vypracovala: PaedDr. Beáta Vörösová, predsedníčka OŠR 


